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Sammanfattning 
Det här är en kvalitativ studie som undersöker lärares upplevelser kring arbetet med 
utomhusmatematikens möjligheter och begränsningar. Studien undersöker även vilka 
områden inom matematik som arbetas mest med utomhus. Studiens syfte är att ge 
kunskap om de begränsningar och möjligheter som metoden utomhusmatematik kan 
upplevas från lärare. Studien syftar även till att ge kunskap om utomhusmatematik 
och hjälpa lärare med att få information om metoden. Studien undersöker detta med 
hjälp av fem lärare från en skola. Det som framkom av intervjuerna var att det fanns 
många möjligheter och få begränsningar med utomhusmatematik. De möjligheter som 
nämndes av lärarna var bland annat att om matematiken användes både utomhus och 
inomhus så kunde fler elever förstå matematikinnehållet. En annan möjlighet var att 
eleverna får en mer lustfylld matematiklektion utomhus. De begränsningar som 
nämndes av lärarna var bland annat att det krävs mer planering och tydligare 
ledarskap för användandet av utomhusmatematik. 
 
 
 
Nyckelord: Fenomenografi, utomhusmatematik, årskurs F-3 
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1 Inledning 
Matematik är roligt, spännande och användbart! Matematik är den viktigaste 
och nyttigaste av alla vetenskaper. Matematik är svårt, teoretiskt, abstrakt 
och … nödvändigt. (Dahl, 1991, baksidan av boken). 

 
Med Dahls beskrivning av matematik är det läraren som ska försöka få eleverna att 
känna att matematik är ett roligt ämne men även försöka få eleverna att känna att de 
kan klara av matematiken även när den känns för svår och abstrakt. Emanuelsson 
(1998) menar att eleverna oftast anser att matematik är svårt och tråkigt, delvis för att 
samhället och föräldrarna har en negativ syn kring matematik. Häggblom (2013) 
menar att matematikämnet är ett omdebatterat ämne eftersom det är svårt för läraren 
att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna få goda kunskaper i ämnet. 
Häggblom (2013) menar även att undervisningen i matematik ska ge eleverna 
möjlighet att använda de vanligaste räknemetoderna, lära sig matematikens 
terminologi och kunna använda samt utveckla ett matematiskt tänkande. Genom att 
använda matematiken som ett hjälpmedel så kan eleverna beskriva omvärlden, detta 
eftersom eleverna varje dag möter matematik i någon form. Häggblom (2013) menar 
att det behövs en god matematisk grund för att kunna lösa de problem som kan 
uppstå i vardagen. För att alla elever ska få en chans att utveckla sina kunskaper så 
har Skolverket (2019) tagit fram ett stödmaterial för lärare som beskriver att eleverna 
ska helst erbjudas en variation i arbetssätten. Detta för att elever tar till sig och 
bearbetar information på olika sätt. Genom att erbjuda en variation av undervisningen 
så kan det medföra att fler elever följer med i undervisningen. Ett av de varierande 
arbetssätten är utomhusmatematiken. Metoden utomhusmatematik är en blandning 
av metoden utomhuspedagogik och ämnet matematik. 
 
Genom att arbeta med utomhuspedagogik kan eleverna få en god grund till 
matematiken. Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) innebär utomhuspedagogik 
som metod att läroplanens syfte och kunskapskrav kan tydliggöras och ges en 
tydligare verklighetsanknytning. Denna metod skapar möjligheten att förena teori-, 
begrepp-, erfarenhet- och förtrogenhetskunskap, men även att träna eleverna i 
socialisation och närkontakt med naturen. Molander et al. (2012) har flera aktiviteter 
som tränar dessa kunskaper. Ett exempel är ”hemliga påsen”, där eleverna drar en 
lapp med ett uppdrag på. Då gäller det att eleverna förstår de begrepp som används 
och har tidigare erfarenheter kring de olika ”uppdragen” för att klara de. Eleverna 
behöver även samarbeta på några av ”uppdragen” och undertiden som de 
gör ”uppdragen” får de närkontakt med naturen. Ohlsson (2015) har arbetat som 
förskolelärare sedan 1986 och arbetat med olika projekt inom utomhuspedagogik. 
Ohlsson (2015) menar att matematik och utomhuspedagogik ”går hand i hand” 
eftersom utomhusmatematiken är en metod som gör att läraren kan arbeta praktiskt 
med ämnet matematik. Ohlsson (2015) tillägger att det är viktigt att ha en tanke och 
planering kring det som ska göras utomhus under matematiklektionerna. Ohlsson 
(2015) menar även att det är mycket viktigt att ta del av barnens nyfikenhet. Om 
undervisningen kan bemöta eleverna på ett inspirerande sätt så kan elevernas intresse 
för matematiken väckas. Ohlsson (2015) tillägger att utomhusmatematik är naturligt 
eftersom naturen är full av former och formler. Om eleverna dessutom får använda 
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både hela kroppen och alla sina sinnen så kan läraren få elever som älskar att lära sig 
matematik. Samuelsson (2007) menar att matematikundervisningen i skolan har varit 
läromedelstyrd och isolerad från andra ämnen samt att ämnet har kännetecknats av 
att eleverna ska ge svar som endast kan vara rätt eller fel. Samuelsson (2007) menar att 
detta håller på att ändras genom att eleverna i större utsträckning än tidigare 
medverkar i framtagandet och planeringen av lektionsinnehållet. Samuelsson (2007) 
menar att matematiken blir mer tematisk och att fokus på att bedöma om eleverna har 
svarat rätt eller fel håller på att avta. Det vill säga, läraren bedömer inte huruvida 
uppgifterna är rätt eller fel, utan det är uträkningarna bakom svaret som är i fokus. 
Enligt Samuelsson (2007) arbetas det fram mer fokus på grupparbeten inom 
matematikämnet än tidigare matematikundervisningar. Häggblom (2013) menar att 
traditionellt sett betraktas matematik som ett teoretiskt skolämne. Häggblom (2013) 
menar att skolmatematiken kan leda till frustration och lätt kan uppfattas som ett 
utslagsämne. Det kan finnas en snäv gräns i matematiken mellan att lyckas och att 
misslyckas. Detta ställer höga krav på eleverna för att de behöver kunna uttrycka sig 
exakt med hjälp av symbolerna i matematik. Häggblom (2013) menar att flera lärare 
använder sig av läromedelsstyrd undervisning, där eleverna arbetar enskilt i sina 
böcker. Eftersom flera lärare enligt Häggblom arbetar med läromedelstyrd 
undervisning så är det av intresse i föreliggande studie att undersöka eventuella 
möjligheter respektive begränsningar med utomhusmatematik. Genom att undersöka 
alternativa undervisningsmetoder kan därför läromedelsstyrdundervisning jämföras 
med utomhusundervisning i matematik. Intresset för att undersöka 
utomhusmatematik utgår ifrån att lärare ska använda en mer varierad 
undervisningsform eftersom elever ska få uppleva olika intryck av undervisningen. 
 
Ett av syftena med föreliggande studie är att bidra med kunskap kring lärares 
upplevelser av utomhusmatematik. Föreliggande studie kan sedan ses som en grund 
för diskussioner kring olika arbetssätt och deras möjligheter och begränsningar. Sedan 
är även ett syfte med föreliggande studie att undersöka vilka matematiska 
arbetsområden och eventuella matematiska förmågor som lärare arbetar mest med i 
utomhusmiljön. Studien kommer även användas som ett verktyg för att använda 
utomhusmatematik i läraryrket. Genom att vara förberedd på vilka begräsningar som 
kan uppstå men även vilka möjligheter det finns för att arbeta med denna metod.  
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2 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras begreppen utomhuspedagogik, matematik och 
utomhusmatematik. Efter begreppspresentationen presenteras tidigare forskning som 
berör utomhuspedagogik och utomhusmatematik. I slutet av kapitlet presenteras 
delar från läroplanen som redogör till varför utomhusmatematik är viktigt i skolan. 

2.1 Utomhuspedagogik 
Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) är utomhuspedagogik en metod som ger 
eleverna ett flertal tillfällen till närkontakt med varandra och möjlighet att 
kommunicera med varandra. Molander et al. (2012) tillägger att utomhuspedagogik är 
ett växelspel mellan upplevelse och reflektion samt att det handlar om platsen, 
innehållet och sättet att lära sig på. Det handlar oftast om att konkretisera och 
förtydliga de teoretiska kunskaper som eleverna lär sig i klassrummet. Ohlsson (2015) 
uttrycker att naturen erbjuder eleverna många fördelar, bland annat en bättre kontakt 
med naturen (naturkänsla). Undervisning i naturen erbjuder även en bättre kontakt 
mellan vuxna och barn också genom att en trygg och social arbetsmiljö oftast skapas 
för eleverna. Ohlsson (2015) menar att det är de vuxnas ansvar att skapa en utevistelse 
som kan stimulera eleverna utomhus. Ohlsson (2015) lyfter fler fördelar med att vistas 
utomhus med eleverna, bland annat att leken utomhus kan träna upp elevernas 
fantasi. Till exempel att stubbar blir bilar och pinnar blir svärd, menar Ohlsson (2015), 
samt att när eleverna leker utomhus så vågar de oftare göra misstag jämfört med 
under vanliga lektioner. Förutom att elevernas fantasi tränas upp så menar Ohlsson 
(2015) även att eleverna får en bättre hälsa när de vistas utomhus eftersom luften ute i 
naturen är friskare. Förutom detta så får eleverna även träna sin motorik eftersom 
marken inte alltid är plan, utan brukar vara besvärligare att gå på jämfört med ett 
golv.  
 
Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att utomhuspedagogiken är ett komplement 
till den traditionella pedagogiken (som bedrivs i klassrummet). Uterummet är inte 
enbart till för lärandet utan även för att ge lärandet mer innehåll i form av att låta 
eleverna använda sig av sina sinnen och att ge innehållet mer verklighetsanknytning. 
Dahlgren och Szczepanski (2004) tillägger att platser och innehåll som eleverna läser 
om får kontext ifall eleverna får känna vid detta och även använda andra sinnen. Om 
eleverna till exempel har en lektion om årstider kan de gå ut i naturen för att uppleva 
de olika årstiderna. Detta ger lektionen mer innehåll för eleverna jämfört med om de 
endast skulle läsa om företeelsen. 
 
Ohlsson (2015) har ett citat från Szczepanski (2012) som beskriver 
utomhuspedagogiken: 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde 
som bland annat innebär: 

• Att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 
• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 
• Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. (Szczepanski, 2012 i Ohlsson, 

2015, s. 11). 
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Med citatet menas att undervisningen flyttas från klassrummet till naturen. 
Eleverna har möjlighet att lära känna med sina sinnen samtidigt som de får 
kunskap från undervisningsinnehållet. Det är även viktigt att som lärare välja 
ut platsen med omsorg. 
 

2.2 Matematik 
Matematik är ett ämne med en historia som spänner över flera tusen år. Dagens 
matematik har utvecklats ur människans nyfikenhet och lust att utforska. Under 
vardagen möter människor flera valsituationer som ofta kräver matematiska 
kunskaper för att kunna skapa goda förutsättningar. Goda matematikkunskaper krävs 
även för att öka möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser (Skolverket, 
2018). Matematik är enligt Häggblom (2013) vår äldsta vetenskap, ett av skolans mest 
viktiga ämnen samt ett redskap för att förstå vårt samhälle och vår natur. Engström 
(2007) menar att matematik är ett abstrakt ämne där verkligheten oftast representeras 
av symboler och tecken; detta genom att de olika tecknen och symboler inom 
matematiken representerar något helt annat. Genom språket inom matematiken kan 
eleverna kommunicera med varandra, de kan förklara olika uppgifter med hjälp av 
nämnda tecken och symboler. Eleverna ger de olika tecknen och symbolerna en egen 
innebörd. 
 
Löwing (2008) menar att målet med matematikundervisningen är att eleverna ska lära 
sig att använda och förstå matematiska begrepp och modeller. Detta genom att börja 
med matematiska problem som är nära deras vardag för att senare övergå till mer 
abstrakta matematiska problem. Löwing (2008) påpekar att det är viktigt att eleverna 
förstår olika matematiska begrepp och modeller för att de därefter ska kunna förstå 
och bearbeta olika matematiska problem. För att eleverna ska kunna förstå 
undervisningen räcker det emellertid inte med enbart teorier, utan dessa teorier måste 
även kunna kommuniceras till eleverna på olika matematiska och språkliga 
färdigheter. Löwing (2008) menar att språket är viktigt inom matematiken för att det 
är genom språket som matematiken synliggörs. 

2.3 Utomhusmatematik 
Molander et al. (2012) menar att utomhusmatematik ska ses som ett komplement till 
övrig matematikundervisning genom att eleverna ska förstå och komma ihåg mer av 
lektionsinnehållet. Molander et al. (2012) menar att utomhusmatematik ofta används 
för att förtydliga och konkretisera de teoretiska arbetsområdena. Utomhusmatematik 
är när utomhuspedagogik används med fokus på matematikämnet. Molander et al. 
(2012) menar att matematik är ett ämne som behövs läras ut på olika sätt eftersom 
olika individer lär sig på olika sätt. Molander et al. (2012) ger exempel på hur man kan 
använda sig av utomhusmatematiken när eleverna ska uppskatta längd. Eleverna ska 
då stå vid en markerad linje och sedan stega det de tror blir 10 meter och lägga ett 
föremål där. Läraren eller eleven får sedan mäta avståndet och berätta hur nära eleven 
var 10 meter. 
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Eftersom matematiken till stor del kan göras praktisk, enligt Ohlsson (2015), så är den 
lämplig att använda i utomhusmiljö. Exempelvis kan eleverna leta efter pinnar som är 
en viss storlek eller leta efter ett visst antal kottar i skogen. Detta ska göras så att 
eleverna får använda hela kroppen och lära in matematik med kroppen. Ohlsson 
(2015) kallar det här för en ”mattebana”, där eleverna får flera olika uppgifter i 
utomhusmiljön, förutom exemplen ovan så ska de samla andra saker, bygga saker 
med naturföremål eller använda olika sinnen som hörseln och lyssna efter olika fåglar. 
Ohlsson (2015) fortsätter med att en av fördelarna med att använda 
utomhuspedagogik i kombination med matematik är att eleverna får röra på sig och 
samtidigt använda alla sina sinnen. Detta kan medföra enligt Ohlsson (2015) att 
eleverna får känna att de vill lära sig och älskar att lära sig. Detta menar Ohlsson 
(2015) är på grund av att allt som görs utomhus med eleverna kan kopplas till 
matematiken. Utemiljön är även kringgärdad av former och formler. Där mäter 
eleverna avstånd, känner på olika föremål tyngder och hållbarhet.  
 
 

2.4 Äventyrspedagogik 
Äventyrspedagogik är en metod som använder sig av utemiljön och naturen för 
undervisningen. Denna metod har hälsa och kunskap i centrum av undervisningen. 
Detta för att eleverna ska få lära in kunskap genom att röra på sig samtidigt som de 
undervisas. I äventyrspedagogiken får eleven pröva på olika roller så som ledare och 
deltagare, detta för att eleverna ska lära sig ta eget initiativ och ansvar. Eleverna lär 
sig även olika roller i sociala sammanhang (Luleå Tekniska Universitet, 2019).  
 

2.5 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som har använts i föreliggande studie är uteslutande inriktad 
på barn från förskolan och årskurserna 5 till 9. Detta på grund av att forskning kring 
lägre årskurser inte har påträffats vid källsökningar. Forskning från Indonesien finns 
med i föreliggande studie för att jämföra dess resultat med vad som har framkommit i 
övriga svenska studier och resultatet ifrån denna studie. 

 

2.5.1  Utomhuspedagogik med ämnena tyska och matematik 
Fägerstam och Grothérus (2018) har i en svensk fallstudie undersökt högstadieelevers 
erfarenheter av att använda skolgården som läromiljö i ämnena tyska och matematik. 
Syftet var att få en förståelse för hur eleverna upplevde långsiktiga och regelbundna 
utomhuslektioner. I fallstudien intervjuades elever från årskurs 8 och 9. Det resultat 
som framkom var att alla deltagande elever upplevde att utomhuspedagogiken var 
rolig och att det dessutom var skönt att vara ute i den friska luften. Eleverna upplevde 
även att de kunde fokusera bättre utomhus jämfört med inomhus. Eleverna var eniga 
om att upplägget av undervisningen hjälpte dem att samarbeta. Även om eleverna 
njöt av att vara utomhus så upplevde de att det var svårare att förstå instruktionerna 
och målen med undervisningen utomhus jämfört med inomhus. Några av eleverna 
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upplevde att de behövdes en lärare som var strikt och bestämd när de hade 
utomhuslektioner eftersom eleverna annars skulle ”larva sig”.  
 

2.5.2 Matematik utomhus och utanför klassrummet 
Blom och Fägerstam (2013) har i en svensk studie utforskat positiva effekter, både 
kognitiva och affektiva, kring utomhusundervisning i ämnena biologi och matematik. 
Detta gjordes genom att undersöka fyra olika klasser: två som hade mer fokus på 
utomhusundervisning och två klasser som var kontrollgrupper. I intervjuerna med 
eleverna framkom det att eleverna tyckte om utomhusundervisningen och 
uppskattade pauserna från den dagliga verksamheten. Eleverna uppskattade även 
interaktionen mellan deras klasskamrater och lärmiljön. Eleverna uppskattade att mer 
fokus lades på grupparbete i utomhusmatematik. Eleverna menade att 
utomhusundervisningen var något nytt och en variation mot den ”tråkiga” 
inomhusundervisningen. Inomhusundervisningen beskrevs som tråkig, gammal och 
genomförd i dåligt ventilerade miljöer jämfört med utomhusundervisningen vilken 
beskrevs som rolig och stimulerande. De flesta av eleverna upplevde positiva känslor 
i samband med utomhusundervisningen. Negativa känslor framkom för vissa av 
eleverna inför upplägget av utomhusmatematik, eleverna menade att vädret var det 
som påverkade främst. Eftersom det blev alltför kallt och blött. Eleverna menade även 
att klasskamraterna var högljudda och det var därför svårare att kunna höra läraren 
utomhus. 
 
Delacour (2016) har i sin svenska studie undersökt hur förskolelärare genomför ett 
utomhusproblem som är realistiskt för barn i åldrarna 4–5 år. Med ett realistiskt 
utomhusproblem menar Delacour (2016) att barnen kommer i kontakt med ett 
matematiskt koncept utomhus och där utomhusmiljön används för att 
uppmärksamma lärandet. Studien undersökte fyra förskolelärare från två olika 
förskolor genom intervjuer och observationer. Delacour (2016) undersöker 
förskolelärarna och förskolebarnens kommunikation mellan varandra. Problemen 
presenteras som elevnära som exempelvis skräp i skogen, där eleverna sitter i en 
cirkel tillsammans med en av pedagogerna och diskuterar sortering av skräp samt 
om ”skräpet” ska vara i skogen eller i en soptunna. Med detta får eleverna träna på 
klassificeringar och sorteringar av olika föremål. Den första klassificeringen är om det 
är skräp eller ett naturföremål och sedan blir det sortering av skräpet om var det ska 
slängas. I Delacours (2016) studieresultat framkom det att barnens intresse var det 
som bestämde hur matematiken undervisades utomhus. Det vill säga vilket 
arbetsområde de skulle arbeta med. Om eleverna är intresserade av ett koncept 
utomhus så kan eleverna utveckla med eget initiativ, egna läromiljöer i leken. Genom 
att diskutera med läraren och andra elever så kan eleverna dra sina egna slutsatser 
och på så sätt hitta svaren på de matematiska problem de påträffar i undervisningen. 
Utomhusmiljön kan skapa elever som blir aktiva och involverade i matematisk 
problemlösning genom att eleverna delar med sig av sin syn på lösningen. Det som är 
mest intressant för lärarna är inte svaret, det vill säg lösningen, på problemet utan att 
eleverna upptäcker att det finns flera olika tillvägagångssätt för att komma fram till 
lösningen. Delacour (2016) menar att det är lärarnas attityder som påverkar den 
respons som eleverna ger lärarna. 
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Haji, Abdullah, Maizora och Yumiati (2016) har i en studie från Indonesien undersökt 
utomhusmatematiken med 64 femteklassare som studieobjekt. Det forskarna ville 
mäta var huruvida elevernas förmåga att anknyta matematiken till andra ämnen och 
vardagen ökade ifall de undervisades utomhus. Forskarna ville i undersökningen 
jämföra skillnaden i prestation mellan elever som undervisades med ”traditionell” 
matematik och elever som undervisades utomhus. Den ”traditionella” matematiken är 
inomhus och är enligt Haji, Abdullah, Maizora och Yumiati (2016) inte lika flexibel 
som utomhusmatematiken. Studiens resultat påvisade att det skedde en ökning av 
förmågan att anknyta matematik till vardagen och andra ämnen, hos eleverna som 
använde sig av utomhusmatematik jämfört med elever som fick traditionell 
undervisning.  

 
Otte, Bølling, Elsborg, Nielsen och Bentsen (2019) har i en dansk studie undersökt om 
undervisningsmetoden ”utanför klassrummet” ger eleverna mer gynnsamma resultat 
än ”traditionell” undervisning. ”Utanför klassrummet”-metoden innebär att 
lektionerna oftast var i utomhusmiljö i anknytning till skolområdet eller även i en 
annan lokal än i klassrummet. Studien undersökte om platsen för ämnet matematik är 
förknippat med elevernas färdighetsutveckling i matematik samt om 
matematik ”utanför klassrummet” associeras med matematikfärdighetsutveckling, 
oavsett elevernas socio-ekonomiska bakgrund. Resultatet visade att eleverna med 
undervisningen utanför klassrummet fick ett högre resultat i testet jämfört med 
eleverna med traditionell undervisning, men detta var när socio-ekonomisk bakgrund 
och kön inkluderades i beräkningarna. Då jämfördes kön mot kön och socio-
ekonomisk bakgrund mot socio-ekonomisk bakgrund, det vill säga pojkar från en låg 
socio-ekonomisk bakgrund som undervisats med metoden ”utanför klassrummet” 
jämfördes mot pojkar från en låg socio-ekonomisk bakgrund som fått ”traditionell” 
undervisning.  

2.6  Riktlinjer från skolverket om varierad undervisning 
Skolverket har publicerat riktlinjer för alla lärare som är verksamma i Sverige. I 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet finns det flera riktlinjer som 
lärare verksamma i grundskolan ska följa. Bland annat står det i Lgr 11 att eleverna 
ska få chansen att utvecklas genom att: 

 Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer 
(Skolverket. 2018, s. 8). 

Vidare står det i Lgr 11 i förskoleklassens läroplan: 
I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och 
fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet 
och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för 
fortsatt utbildning (Skolverket, 2018, s. 18). 

I Lgr 11 står det att eleverna ska få pröva olika arbetsformer och möta 
varierande lärmiljöer. Genom att eleverna ges varierande arbetsformer och 
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lärmiljöer menar Skolverket (2018) att de kommer att kunna förberedas inför 
fortsatt utbildning samt att de ska kunna utvecklas i sin egen takt. 
 
I kursplanen för matematik för grundskolan finns en kortfattad beskrivning av 
vad matematik är, vad matematikundervisningens syfte är och vad 
undervisningen ska innehålla samt även vad eleverna i årskurserna 3, 6 och 9 
ska lära sig inom de olika arbetsområdena. Syftet med 
matematikundervisningen är bland annat att eleverna ska utveckla ett intresse 
för matematiken, lära sig att använda olika metoder för att göra beräkningar 
och lösa olika matematiska problem samt utveckla sina fem förmågor. I det 
centrala innehållet beskrivs de olika arbetsområdena och fokus för 
undervisningen vid varje stadium i grundskolan, det vill säga förskoleklass, 1-3, 
4-6 och 7-9 (Skolverket, 2018). 
 

2.6.1 De fem matematiska förmågorna 
I styrdokumentet Lgr 11 står det i kursplanen att eleverna ska få förutsättningar att 
kunna utveckla sina matematiska förmågor (Skolverket, 2018). I det här avsnittet 
kommer inte förmågorna att förklaras djupgående utan bara ge en grund för att 
läsaren ska förstå vad de fem matematiska förmågorna innebär. 
 

2.6.1.1 Begreppsförmågan: 
I kursplanen för matematik står det att eleven ska få förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp (Skolverket, 2018). Begreppsförmågan innebär att eleven har en utvecklad 
begreppsbank och förstår de olika begreppens användningsområde. Begrepp är trots 
allt en av grundpelarna inom ämnet matematik. Eleverna behöver få erfarenheter av 
begreppens användningsområden för att dessa ska bli användbara för eleverna samt 
att de ska kunna bilda sig en uppfattning om just begreppen. Genom att använda sig 
av olika representationsformer kan elevernas begreppsförståelse synliggöras och det 
kan bli lättare för eleverna att lära sig olika begrepps användningsområden 
(Häggblom, 2013). 
 

2.6.1.2 Kommunikationsförmågan: 
I kursplanen för matematik står det att eleven ska få förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 
och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2018). 
Kommunikationsförmågan syftar inte bara till den muntliga och skriftliga 
kommunaktionen utan även all annan kommunikation som exempelvis diagram, 
tabeller och symboler. Kommunikationsförmågan syftar till att eleverna kan 
kommunicera/tydliggöra sina tankestrategier för andra och även till sig själv. När det 
gäller det muntliga språket så kan det ses som ett metaspråk för hela symbolsystemet 
eftersom eleverna kan tala om vad de gör och varför de gör det. Genom att eleverna 
får resonera och samtidigt lyssna på sina egna resonemang så kan de utveckla sin 
kommunikationsförmåga genom att de själv hör vad de tänker och kan vidareutveckla 



11 
 

de tankarna (Häggblom, 2013).  

2.6.1.3 Metodförmågan: 
I kursplanen för matematik står det att eleven ska få förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter (Skolverket, 2018). Metodförmågan syftar till att eleverna kan 
använda rätt metoder/procedurer vid rätt arbetsområde Häggblom, 2013). 

2.6.1.4 Problemlösningsförmågan: 
I kursplanen för matematik står det att eleven ska få förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder (Skolverket, 2018). Ju mer utvecklade de andra förmågorna är 
desto lättare är det för eleverna att utveckla sin problemlösningsförmåga. Detta 
eftersom eleverna behöver kunskaper om vilka uttrycksformer och 
problemlösningsstrategier de kan använda för att lösa olika matematiska problem. 
(Häggblom, 2013). 

2.6.1.5 Resonemangsförmågan: 
I kursplanen för matematik står det att eleven ska få förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att föra och följa matematiska resonemang (Skolverket, 2018). 
Resonemangsförmågan syftar till att eleverna kan föra muntliga resonemang för valet 
av valda metoder, att eleverna kan jämföra tal och mätningar samt kan argumentera 
för valet av lösningar. Att resonera innebär att kunna göra generaliseringar, se 
mönster och samband samt kunna se rimligheten i svar. Matematiska resonemang 
syftar till att eleverna kan utveckla sin förståelse kring feluppfattningar eftersom de 
ska kunna argumentera för vad som är ”rätt” och ”fel” och varför det är ”rätt” 
eller ”fel” (Häggblom, 2013). 
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3  Fenomenografi 
I detta kapitel kommer fenomenografi och dess användningsområde i föreliggande 
studie beskrivas. 
 
Kroksmark (1987) beskriver fenomenografi som en forskningsansats som främst 
används inom pedagogisk och didaktisk forskning. Forskningsansatsen förutsätter att 
det finns företeelser i världen som har olika innebörd för olika individer. Det vill säga 
att individer kan uppfatta världen på olika sätt. Med fenomenografi som 
forskningsansats vill forskaren ta reda på hur människor uppfattar ett eller flera 
särskilda fenomen. Kroksmark (1987) menar att jämfört med andra forskningsansatser 
vill inte forskaren ta reda på om fenomenet är ”sant” eller ”falskt” utan är endast 
intresserad huruvida fenomenet uppfattas. Det vill säga att forskaren vill ”måla upp 
en bild” som är så nära verkligheten som möjligt för läsarna. Detta för att det ska bli 
en ”rättvis” bild av verkligheten. 
 
Martoon och Booth (2000) menar att i fenomenografi så sker intervjuer på två nivåer, 
på den ena nivån sker det som kan upplevas som ett vardagligt samtal (om inte i 
innehållet så i strukturen). På den andra nivån så liknar intervjun mer ett terapeutiskt 
samtal. Detta eftersom forskaren vill komma åt informantens ”gömda” tankar. Den 
andra nivån kan vara problematisk eftersom informanten kan bli defensiv, för att 
informanten inte vill delge sig av den informationen. 
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4 Syfte 
Syftet i föreliggande studie är att få kunskap med hjälp av att undersöka de åsikter 
och tankar som de intervjuade lärarna har kring utomhusmatematik.  
Utomhusmatematik är intressant att undersöka dels för att det inte finns så mycket 
svensk forskning om det. Dels även för att det oftast ses som en variation av 
den ”traditionella” (räkna i matematikboken) undervisningen. De frågeställningar 
som har utarbetas är tänkta att ge en helhetsbild över de begränsningar och 
möjligheter som informanterna i studien anser att utomhusmatematik kan medföra. 
 
Frågeställningar: 

• Vad anser lärare i årskurserna F-3 att det finns för möjligheter respektive 
begränsningar med matematikundervisning utomhus? 

• Vilka arbetsområden inom matematik arbetar lärare i årskurserna F-3 främst 
med utomhus? 

 
Föreliggande studie är tänkt att bidra med kunskap kring lärares upplevelser av 
utomhusmatematik och även vilka områden inom utomhusmatematik som är mest 
arbetade med. Studien kommer även användas som ett verktyg för att hjälpa till att 
förstå utomhusmatematikens möjligheter och begränsningar för lärare som vill 
försöka arbeta med den metoden. 
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5 Metod 
I det här kapitlet, redovisas den metod som användes och hur den användes. Kapitlet 
innehåller även de etiska riktlinjer som studien förhöll sig till samt de urval och 
avgränsningar som gjordes. Avslutningsvis beskrivs även studiens pålitlighet och en 
diskussion om de olika valen som gjordes i studien. 

5.1  Val av metod 
I föreliggande studie används en kvalitativ metod, som beskrivs av Eliasson (2018) 
som en metod där data samlas in djupgående och där den data som samlats in kan 
beskrivas med ord istället för siffror. I kvalitativa studier så brukar oftast metoderna 
observationer och intervjuer användas eftersom Eliasson (2018) beskriver att de oftast 
ger en högre kvalité på den insamlande data än vad exempelvis enkäter ger. Detta 
menar Eliasson (2018) beror på att forskaren kan vara mer flexibel och ställa 
följdfrågor vid behov, för att komma in på djupet ytterligare. Alvesson (2011) tillägger 
även att ansikte-mot-ansikte är det kommunaktionsmedium som lämpar sig bäst för 
kvalitativ forskning eftersom det är enklare att uppmärksamma hur informanten 
reagerar på frågorna och därför kan forskaren formulera och ställa lämpliga 
följdfrågor. 

 
För att samla in data för föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer 
används. Detta är en intervjuform som använder dels en intervjuguide dels är fri att 
komma med relevanta följdfrågor vid behov (Eliasson, 2018). 

 
Genom att använda en kvalitativ metod och att använda intervjuformen 
semistrukturerade intervjuer så kan lärarnas åsikter kring utomhusmatematik 
undersökas djupgående. Studien genomfördes genom att följa intervjuguiden (bilaga 
1) och använda relevanta följdfrågor. Inför varje intervju tillfrågades varje informant 
om det var acceptabelt att spela in samtalet. Intervjuerna spelades in med en 
mobiltelefon och genomfördes på olika lokaler i samma byggnad. Majoriteten av 
intervjuerna genomfördes i respektive lärares kontor, resten av intervjuerna 
genomfördes på lediga lokaler som grupprum och personalrum. Genom att använda 
mobilen för att spela in intervjuerna kunde intervjuerna lyssnas igenom vid flera 
tillfällen och det blir enklare att transkribera intervjuerna. Eliasson (2018) menar på att 
intervjuer ska dokumenteras på något vis, helst med inspelningar för att kunna lyssna 
om på intervjun. Detta kan vara för att något inte blev tydligt vid första 
genomlyssningen av intervjun men blev klarare efter andra eller tredje 
genomlyssningen. 
 

5.2 Urval av informanter 
Inledningsvis utformades en intervjuguide (se Bilaga 1), som skulle användas till 
intervjuer med informanter. Därefter kontaktades flera skolor som arbetade med 
fokus på utomhuspedagogik, så kallade uteskolor eller naturskolor. Därefter 
kontaktades även andra skolor i närområdet för att få fler informanter. Däremot var 
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det endast en skola av alla skolorna som hade lärare som var tillgängliga och kunde 
delta i studien. Den här skolan kallas hädanefter Matteskolan. På Matteskolan användes 
urvalsfrågan Arbetar du med eller har du arbetat med matematik utomhus? på de lärare 
som arbetade inom årskurserna F-3. Det var fem lärare som svarade att de arbetade 
mer eller mindre regelbundet med utomhusmatematik. Detta urval gjordes genom ett 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att inga längre eller besvärliga resor genomförs; 
forskaren använder istället de resurser som finns nära till hands (Denscombe 2014).  
De etiska principer som följts är utformade av Vetenskapsrådet (2017). De principer 
som följts innebär att riktlinjer satts upp för att skydda informanternas integritet och 
privatliv, genom att anonymisera både skolan och informanterna så de inte kan 
spåras. Inför intervjuerna informerades informanterna om de etiska principer som 
följts i föreliggande studie.  
  
 

5.2.1 Matteskolan 
Samtliga av lärarna från föreliggande studie arbetar på samma skola som fått 
benämningen Matteskolan i anonymiserande syfte. Denna skola ligger i anknytning till 
skogsmiljö och skolan har därför flera möjligheter till att använda sig av utemiljön 
inför olika lektioner. Förut hade Matteskolan som uppgift att använda sig av lektioner 
utomhus en heldag varje vecka men i nuläget bestämmer lärarna själva hur ofta och 
ifall de vill utföra några lektioner utomhus. 
 

5.2.2 Informanter 
Informanterna från Matteskolan, presenteras i det här avsnittet i form av tabeller men 
även kortfattad information om svaren från tabellerna. Varje informant har fått välja 
varsitt fiktivt namn till föreliggande studie och presenteras med deras fiktiva namn. 
Genom att sammanställa information om hur länge informanterna varit legitimerade 
lärare, vilken behörighet de har och om de har gått någon fortbildning i 
utomhuspedagogik, utomhusmatematik eller liknande, så har Tabell 1 sammanställts. 
Genom att sammanställa information kring antal skolor informanterna har arbetat på, 
nuvarande årskurs de arbetar med och hur ofta de arbetar med utomhusmatematik, 
så har Tabell 2 sammanställts. Tabell 1 visar lärarnas information i form av deras 
kunskapsbehörighet i utomhusmatematik medan Tabell 2 visar deras erfarenhet och 
nuvarande läge kring hur de arbetar med utomhusmatematik.  
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Tabell 1. Information om informanternas kompetens kring utomhusmatematik 
Namn Lärarlegitimation 

sedan 
Behörighet Fortbildning 

Yvonne 1970 F-3 Ingen inom 
området. 

Ewa 1979 Förskola till 
förskoleklass 

Äventyrspedagogik 
kurs. 

Agneta 1981 Förskola till 
förskoleklass 

Utomhusmatematik 
kurser. 

Annica 1984 Årskurserna 
1-3 

Ingen inom 
området. 

Martin 2008 Årskurserna 
1-6 i 
matematik, 
NO, svenska 
samt 
pedagogik 
och SVA 
upp till 
gymnasiet. 

Flera kurser inom 
både matematik 
och 
utomhuspedagogik. 

  
Genom att i Tabell 1, presentera varje informants utbildningsnivå, när de blev klar 
med sin lärarlegitimation samt om de har någon fortbildning inom området så får 
läsaren en tydligare bild av vilken kompetens informanten har inom området. I Tabell 
2, kan läsaren se antal skolor som informanterna har arbetat med samt vilken årskurs 
de för nuvarande är ansvarig för samt hur ofta informanterna arbetar med 
utomhusmatematik. 
  



17 
 

 
 
Tabell 2 . Information kring informanternas nuvarande årskurs, antal skolor de arbetat i och hur ofta 
utomhusmatematik används. 

Namn Antal skolor Nuvarande 
årkurs 

Hur ofta arbetar de 
med 
utomhusmatematik? 

Yvonne Flera olika skolor Ingen, 
vikarie 

En utedag per vecka, 
när hon arbetade. 

Ewa Flera förskolor 
och en särskola 
innan 
Matteskolan. 

Förskoleklass Mycket under 
hösten och våren, 
mindre under 
vinterhalvåret. 

Agneta Endast 
Matteskolan. 

Förskoleklass Blir ungefär en gång 
varannan vecka, mer 
under våren och 
hösten. 

Annica Flera olika skolor Årskurs 2. Arbetar med 
utomhusmatematik 
året runt men blir 
mer fokus under vår 
och 
vinterterminerna. 

Martin Tre olika skolor. Årskurs 1 Arbetar en gång i 
veckan under höst 
och vårterminerna 
och under sommar 
och vinterterminerna 
blir det ungefär 
varannan vecka. 

 
Genom att i Tabell 2, presentera informanternas yrkeserfarenhet, nuvarande årskurs 
och hur ofta de arbetar med utomhusmatematik så får läsaren en tydligare bild av hur 
lärarna arbetar med utomhusmatematik samt vad de har för ”bagage” för sitt arbete.  
 
För varje informant presenteras nedan vilket år han/hon fick sin lärarlegitimation, 
sedan vilken behörighet informanten har och vilken fortbildning informanten har 
inom utomhuspedagogik, utomhusmatematik eller liknande (se Tabell 1). Vidare ges 
information om informanten har arbetat på flera skolor (eller liknande), samt om 
informantens nuvarande årskurs som den arbetar med och hur ofta informanten 
arbetar med utomhusmatematik (se Tabell 2). 
 
Yvonne är en pensionerad lärare som blev färdigutbildad 1970 med behörighet i 
årskurserna F-3. Hon är inte fortbildad inom området men hon har fortbildat andra 
lärare inom utomhusmatematik (se Tabell 1). Hon har arbetat på flera olika skolor och 
det var bara Matteskolan som fokuserade på att vara utomhus För tillfället är hon 
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pensionerad men kommer in som vikarie på Matteskolan. När Yvonne arbetade på 
Matteskolan hade hon matematiklektioner ungefär en gång i veckan ute (se Tabell 2). 
 
Ewa är en förskolelärare som blev färdigutbildad 1979 med behörighet från förskolan 
upp till förskoleklass. Hon har gått en fortbildning inom äventyrspedagogik som 
pågick en helg. Fortbildningen innehöll mycket praktiskt arbete och lite teori (se 
Tabell 1). Ewa har arbetat på flera förskolor och särskola innan Matteskolan, varav tre 
förskolor som haft en lämplig utemiljö att arbeta med utomhuspedagogisk 
verksamhet med och på Matteskolan som har en lämplig utemiljö som är nära till 
skogen. Hon arbetar just nu i en förskoleklass. Ewa arbetar mycket med 
utomhusmatematik på hösten och även på våren. Det blir mindre utomhusmatematik 
på vinterhalvåret (se Tabell 2).  
 
Agneta är en förskolelärare som blev färdigutbildad 1981 med behörighet från 
förskolan upp till förskoleklass. Hon har gått på kurser om utomhusmatematik (se 
Tabell 1). Hon arbetar för tillfället i en förskoleklass. Agneta har endast arbetat på 
Matteskolan och när det var en annan organisation i skolan så var det utedag en gång i 
veckan. Agneta arbetar med utomhusmatematik ungefär en gång varannan vecka på 
vintern och men arbetar under på våren och hösten (se Tabell 2). 
 
Annica är en lärare som blev färdigutbildad 1984 med behörighet i årskurserna 1-3 
samt upptill årskurs 6 i ämnena svenska och idrott. Hon har ingen fortbildning inom 
området (se Tabell 1). Annica har arbetat på flera skolor i olika kommuner men ingen 
av skolorna har fokuserat något specifikt på utomhuspedagogik. Hon arbetar för 
tillfället i en årskurs 2. Annica arbetar med utomhusmatematik året runt men det blir 
mest på vår och vinter (se Tabell 2).  
 
Martin är en lärare som blev färdigutbildad 2008. Martin har behörighet i svenska, 
matematik och no-ämnena från årskurs 1 till 6. Han har även behörighet i SVA samt 
pedagogik upp till gymnasienivå. Martin har gått flera olika kurser inom matematik 
och utomhuspedagogik, bland annat Skolverkets matematiklyft. En av kurserna 
innehöll hur man kunde arbeta med utomhusmiljön och klassrummet (se Tabell 1). 
Martin har arbetat på tre olika skolor och alla dessa har varit en mix av både inomhus- 
och utomhusmatematik. Han arbetar för tillfället i en årskurs etta. Han arbetar med 
utomhusmatematik mest på höst och vår och under hösten blir det ungefär en gång i 
veckan (se Tabell 2). 
 

5.3 Genomförande 
Dessa lärare intervjuades enskilt genom en semistrukturerad intervju. Inför intervjun 
fick dessa fem lärare instruktionerna att intervjun behandlade området 
utomhusmatematik. Detta för att lärarna skulle vara liter mer förberedd över vad 
intervjun skulle behandla och att intervjun skulle kunna komma åt lärarens åsikter 
kring utomhusmatematik. Intervjuernas längd blev ungefär en kvart per lärare.  
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5.4 Bearbetning av data 
I forskningsansatsen fenomenografi så menar Marton och Booth (2000) att forskaren 
redan från början ska ha en tydlig bild av forskningsmål innan datainsamlingen. 
Allteftersom forskningen pågår blir bilden tydligare med allt fler detaljer och eftersom 
nya aspekter framträder så får bilden mer djup. Marton och Booth (2000) förklarar att 
när data samlas in och analyseras så blir avgränsningarna för arbetet tydligare. 
 
Intervjuerna innehållstranskriberades, vilket innebär att det är innehållet som är det 
viktiga och inte tonlägena eller hur länge informanterna är tysta. Intervjuerna 
spelades in via en telefon och lyssnades igenom noggrant när intervjuerna 
transkriberades.  
 
Efter att intervjuerna transkriberas så skrevs varje intervjufråga i ett block och 
informanternas svar i olika kolumner efter varje intervjufråga. Efter att varje 
intervjufråga med varje informants svar sorteras så gjorde ytterligare en sortering, 
denna gång parades liknande svar ihop. Exempel på detta var att flera av 
informanterna ansåg att vädret kunde ställa till med planeringen av undervisningen. 
Detta gjordes till varje intervjufråga. Några av svaren var lika varandra och då kunde 
dessa skrivas ihop till ett svar. Informationen av informanterna sattes in i tabeller på 
en gång och placerades i urval för att ge läsaren en tydligare bild av informanterna 
innan resultatdelen. Sedan sorterades alla möjligheter, begränsningar och 
arbetsområden ut från datainsamlingen. Ibland kunde informanterna komma på en 
möjlighet, vid andra frågor än vid frågan om ”vilka möjligheter de kunde komma på 
med utomhusmatematik”. 
 
Den insamlade data analyseras med hjälp av forskningsansatsen fenomenografi 
genom att undersöka hur informanterna upplever utomhusmatematik. 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Enligt Eliasson (2018) innebär begreppet reliabilitet att en studie går att lita på genom 
att den går att göra om med samma metoder och med liknande resultat. I kvalitativa 
studier är det viktigt att forskaren inte har missförstått informationen som getts från 
informanterna eftersom det då kan bli ett felaktigt resultat. Merriam (1994) menar att 
begreppet reliabilitet är problematiskt för samhällsforskning, eftersom människors 
känslor och beteende inte är statiskt utan är föränderligt. Eftersom reliabilitet hos en 
viss metod grundar sig på antagandet att det endast finns en verklighet så att 
upprepande försök av samma studie ska ge liknande resultat så kan studiens 
reliabilitet ses som låg om inte samma resultat kan ges. Eftersom kvalitativ forskning 
oftast beskriver hur informanterna uppfattar ett visst område och inte efter att isolera 
lagar för hur informanterna ska bete sig så finns det många tolkningar av vad som 
sker. Detta gör att det inte finns några fasta referenspunkter som forskaren kan utgå 
från för att mäta en företeelse, vilket gör att generaliseringen för kvalitativa studier 
oftast låg. Av det skälet menar Merriam (1994) att en upprepning av en kvalitativ 
fallstudie oftast inte kommer få samma resultat däremot kan flera tolkningar göras av 
studien och få samma resultat. Enligt den definitionen som Eliasson nämner har 
föreliggande studie en låg reliabilitet men som Merriam beskriver så har kvalitativa 
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studier andra krav än kvantitativa studier. Detta beror på att kvalitativa studier oftast 
syftar till individers åsikter och känslor jämfört med kvantitativa studier som oftast 
syftar till att mäta mängden av insamlade data. Reliabiliteten skulle kunna bli ännu 
högre ifall det skulle vara fler lärare från olika skolor som deltog i föreliggande studie, 
eftersom det då skulle vara möjligt att se ett tydligare mönster i resultaten. Ju fler 
informanter som deltar i en studie desto högre kan reliabiliteten bli eftersom det då 
blir en större chans att liknande resultat skulle kunna fås genom en liknande studie. 
Reliabiliteten kan ses som låg på grund av att alla lärarna i föreliggande studie, 
arbetar på en och samma skola. Ifall det istället skulle varit fem lärare från olika skolor 
men i samma stad skulle reliabiliteten kunna betraktas som högre, detta på grund av 
att på en skola brukar lärarna oftast arbeta med liknade metoder. 
 
Eliasson (2018) beskriver begreppet validitet, att om en studie verkligen undersöker 
det den ska mäta samt om den använder rätt verktyg för att mäta detta. Eliasson 
(2018) ger exempel på om man använder sig av en våg så kan inte den mäta annat än 
vikt så om man ska mäta någons längd bör man använda sig av tumstock eller andra 
mätinstrument. Detsamma gäller vid undersökningar att rätt verktyg ska användas 
för att samla in rätt data. Med verktyg menas metoderna som används men även bra 
frågeställningar. Eliasson (2018) påpekar vikten av att kontrollera att den data som 
samlats in är giltig eller sann. Är den data som samlats in falsk så blir validiteten låg 
oavsett om frågeställningen och metoderna är rätt. Enligt den definitionen har 
föreliggande studie hög validitet eftersom studien använder sig av metoder som 
mäter lärares åsikter inom utomhusmatematik i årskurserna F-3. Föreliggande studie 
använder sig även av verktyg som kan samla in korrekt data, det vill säga intervjuer 
som samlar in upplevelser och åsikter. 

5.6 Metoddiskussion 
Eftersom det här är en kvalitativ studie så undersöks endast en enda enhet (Merriam, 
1994). Den enheten är lärarna på Matteskolan och deras åsikter kring 
utomhusmatematik. Eftersom detta är en kvalitativ studie så betyder det att den data 
som blir insamlad kan beskrivas med ord istället för siffror. De kvalitativa metoderna 
som används i denna studie är mer lämpliga för undersökningar som behöver vara 
mer djupgående än vid kvantitativa metoder (Eliasson, 2018). Genom att använda 
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med lärarna på Matteskolan betraktas studien 
mer pålitlig än ifall kvantitativa intervjuer eller enkäter skulle användas i denna 
studie. Detta eftersom skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier är att de 
mäter olika sorters data. Enligt Eliasson (2018) mäter kvantitativa studier mängder 
jämfört med kvalitativa studier som mäter kvalitéer. Eftersom studien mäter åsikter 
och tankar kring utomhusmatematik och inte antal som använder sig av 
utomhusmatematik så betraktas en kvalitativ studie mer lämplig. Eliasson (2018) 
menar på att åsikter och upplevelser är svåra att kvantifiera (mäta mängd av) och 
därför lämpar sig kvalitativa studier bättre vid åsikter och upplevelser. Andra 
metoder skulle också vara lämpliga till studien men på den avlagda tiden till 
undersökningen så fanns det endast tid för en metod. Enkäter skulle även de vara 
lämpliga för undersökningen men skulle inte kunna bli lika djupgående som intervju 
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som metod. De båda metoderna skulle i stället kunna komplettera varandra för att 
göra studien mer heltäckande.  
 
Avgränsningar har gjorts i form av bland annat en urvalsfråga för att informanterna 
skulle betraktas som lämpliga i studien i den mån att endast lärare som arbetar eller 
arbetat med utomhusmatematik deltog i studien. Flera avgränsningar som gjordes i 
undersökningen var att informanterna skulle ha arbetat i årskurserna F-3. 
 
De fördelar som finns med föreliggande studie är att studien kan bli en grund för 
framtida forskning. Merriam (1994) menar även att studien ska kunna ge läsaren en 
inblick i hur verkligheten ser ut. Detta görs genom att presentera informanterna och 
Matteskolan. Informanternas åsikter kring utomhusmatematik presenteras senare i 
föreliggande studie. Det finns även brister med studien i form av att det kan bli svårt 
att göra om studien i en annan skola och då få liknande resultat. Detta eftersom olika 
skolor arbetar olika och eftersom lärarna på Matteskolan kan ha påverkats lika mycket 
av rektorn och annan personal så blir det svårt att få liknande resultat på en annan 
skola. En liknande studie kan få ”samma resultat” eller liknande resultat ifall de har 
samma förutsättningar som föreliggande studie. Om skolan de besöker har ett 
liknande upplägg av utomhusmatematik. Svagheten kan även ses som en styrka i 
studien i form av att denna studie kan ligga i grunden för en liknande studie som kan 
jämföra de olika resultaten från föreliggande studie och den andra studien. 
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6 Resultat 
I det här avsnittet presenteras den data som framkommit under intervjuerna med 
lärarna från Matteskolan. Rubrikerna är framtagna efter frågeställningarna från 
föreliggande studie. Den data som presenteras är tagen från intervjuerna som följt en 
intervjuguide (se bilaga 1).  
 

6.1 Vad anser lärarna på Matteskolan att det finns för 
möjligheter respektive begränsningar med 
matematikundervisning utomhus? 

För att det ska bli ännu tydligare med möjligheter och begränsningar så har detta 
avsnitt delats upp i två delar (möjligheter och begränsningar).  
 

6.1.1 Möjligheter 
De fem lärarna har olika syn på vilka möjligheter som finns med metoden 
utomhusmatematik. Yvonne menar att det finns många möjligheter med 
utomhusmatematik, bland annat att eleverna kan lättare träna upp de matematiska 
förmågorna, det blir lättare att använda sig av matematiska begrepp, eleverna får 
träna sin språkutveckling genom att de kan reflektera, argumentera och samarbeta 
med andra elever. Yvonne menar även att utomhusmatematik och inomhusmatematik 
kompletterar varandra. Detta genom att det blir mer naturligt med praktisk 
matematik utomhus. Annica nämner att det är positivt att vara ute eftersom man får 
arbeta med matematik på ett annorlunda sätt och samtidigt arbeta med naturen. 
Dessutom får både eleverna och lärarna frisk luft. Ewa och Martin nämner att med 
utomhusmatematik får eleverna röra sig mer genom att de får jobba med kroppen på 
ett annat sätt utomhus. Ewa menar även att det blir mer konkret ute för eleverna. 
Agneta nämner att det finns oändligt med möjligheter som bland annat i 
utomhusmiljön går det att arbeta på ett varierat sätt som elever behöver eftersom det 
är hela tiden är olika mål och syften med vad som ska uppnås och samtidigt så ska de 
nås på olika sätt. Agneta menar att det går att i princip att arbeta hur som helst 
utomhus. Ewa menar att med hjälp av att använda sig av utomhusmatematik så kan 
hon få mer sammanhållning i klassen genom att det blir mer att eleverna samarbetar 
med varandra då. Martin menar att utomhusmatematiken ger fler elever chansen att 
förstå innehållet i matematiken och i intervjun med Martin vid frågan om vilka 
möjligheter som finns med utomhusmatematik, så diskuterar vi såhär: 
 

Martin- Möjligheterna är framförallt att du fångar upp dom eleverna som hängt med 
halvbra inne. Dom får en ökad förståelse och får i alla fall ett moment till att förstå 
matte genom att man gör den matten utomhus. Till exempel att dom hoppar eller får 
använda kroppen. Det blir lite på ett annorlunda sätt och roligare sätt. Det är en av en 
del fördelar då.  

I- Kommer du på någon mer fördel? 
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Martin- Det blir mer lustfyllt ute. Det attraherar en del på ett annat sätt. Framförallt 
dom eleverna som har svårt att sitta still som inte enbart kan ta upp. Många tar ju till 
sig de teoretiska på en gång och så. Men genom att gå ut så kan man få in både de nya 
och befästa de gamla kunskaperna. Och där tycker många att det roligt att göra de. 

 
 
Förutom de möjligheter som Martin nämner med att använda sig av 
utomhusmatematik, som att det blir mer lustfyllt så lyfter även alla andra informanter 
fler möjligheter som att variera undervisningen. Yvonne menar precis som Martin att 
variera mellan inomhus- och utomhusmatematik så blir det mer lustfyllt och att det 
fångar fler elevers intressen. Agneta menar att det är viktigt att variera eftersom 
kunskapsmålen ska nås på olika vis. Ewa, Yvonne och Annica menar att det är viktigt 
att variera undervisningen för att eleverna ska få mer konkretkunskap genom att 
eleverna får arbeta praktiskt. 
 
Lärarna beskrev även skillnader mellan inomhus- och utomhusmatematik. Yvonne 
menade att inomhusmatematik och utomhusmatematik kompletterar varandra. Detta 
eftersom om eleverna arbetar med ett arbetsområde utomhus så behöver inte eleverna 
göra det området i matematikboken. Yvonne menar att eleverna inte behöver arbeta 
med hela det området i matematikboken men eleverna kan däremot arbeta med en 
liten del av det området för att se om de befäst kunskaper om det området. Annica 
menade att ifall man vill använda naturmaterial så är det onödigt att ta in de utan 
naturmaterialen används utomhus. Inomhus kan man använda laborativt material 
istället för pinnar och kottar som finns utomhus. Pinnarna kan bli ett 
störningsmoment inomhus eftersom det lättare blir lek med de då. Utomhus så finns 
pinnarna på ett naturligt sätt och blir inte lika intressant för eleverna då. Ewa menar 
även att i utomhusmiljön så får barnen mer ”spelutrymme”, det vill säga att eleverna 
har ett större utrymme att röra på sig. För sexåringar som inte är vana att behöva sitta 
still på lektionerna lika länge som tioåringar så behöver de röra på sig mycket och 
detta fungerar oftast bättre utomhus. Ewa berättar även att det går göra samma sak 
utomhus som inomhus på matematiklektionerna, eleverna får då mer varierad miljö. 
Agneta menar att största skillnaden mellan inomhus- och utomhusmatematik är att 
det finns mycket konkret material utomhus. Martin menar att: ”Skillnaden är om jag 
kör liknande undervisning inne så får jag inte med alla elever utan chansen och risken 
att alla förstår ökar om man kör båda delarna.”. Med det menar Martin att man kan få 
med mer elever om man varierar undervisningen. 
 
 

6.1.2 Begränsningar 
De begränsningar med utomhusmatematiken som lärarna upplever är bland annat 
väder, planering och att ett tydligare ledarskap behövs. Ewa menar: 
 

Egentligen är det väl inga svårigheter. Men det kräver lite mer planering det kan det 
vara. Det är att man ska vara ett steg ännu mer förberedd, för man måste ju ha plan a 
och b. Sen kan det spöregna den dagen så vad kan man göra då. Det blir såna där 
praktiska grejer. 
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Martin och Ewa menar att det tar längre tid att planera, ta fram material och för 
eleverna att klä på sig samt gå ut. Förutom att det krävs mer planering menar Martin 
att det är bra att vara mer personal ute än inne eftersom en av personalen behöver 
vara som ett stöd och ta hand om gruppen på ett eller annat sätt medan den andra tar 
hand om undervisningen. Annica menar som Martin att det kan bli svårt att vara själv 
med en helklass utomhus eftersom barnen kan tappa fokus och fokus istället hamnar 
på exempelvis vattenpölar genom att de hittar en rolig vattenpöl eller en pinne som de 
kan leka med istället för att fokusera på undervisningen. Annica och Agneta menar att 
det kan bli svårt att nå ut med rösten om man inte är tillräckligt stark i den och att det 
krävs en stark ledarroll för att få tillbaka fokus från eleverna. Agneta och Yvonne 
menar på att de begränsningar som kan uppstå är att eleverna inte har lämpliga 
kläder så att de fryser eller blir blöta och då brukar humöret bli sämre hos de eleverna. 
En lösning på detta är om det är för kallt utomhus är att bara variera med att använd 
halva lektionen inomhus och andra halvan utomhus. Yvonne menar även att det finns 
begränsningar med att anpassa utomhuslektionerna till andra schemalagda aktiviteter 
som eleverna har som exempelvis SVA.  
 
Lärarna beskrev även skillnader mellan inomhus- och utomhusmatematik. Annica 
menar att skillnaden mellan att bedriva lektioner utomhus och inomhus är att 
eleverna inte har några väggar utomhus och det blir därför enklare att fånga elevernas 
uppmärksamhet inomhus. Ewa menar att läraren behöver vara mer förberedd 
utomhus jämfört med i inomhusundervisningen. Detta eftersom läraren behöver veta 
var materialet utomhus finns som läraren kan tänkas behöva till undervisningen. Ewa 
tillägger att i inomhusundervisningen så har läraren oftast allt som kan tänkas 
behövas till matematikundervisningen i ett matematikskåp eller liknande medan 
utomhus så vet läraren inte om det finns tillräckligt med material där hon/han har 
tänkt bedriva sin undervisning. Sedan behöver läraren vara mer flexibel om man ska 
vara utomhus eftersom man inte kan påverka vädret. Agneta menar att det behövs 
tydligare ledarskap utomhus. 
 
Ur ett fenomenografiskt perspektiv så ser naturföremål olika ut beroende betraktarens 
ögon. Ur en synvinkel ses naturföremål som pinnar som ett störande moment medan 
ur en annan synvinkel ses pinnar som ett hjälpmedel för att konkretisera 
undervisningen.  
 

6.2 Vilka arbetsområden inom utomhusmatematik arbetar 
lärarna på Matteskolan främst med utomhus? 

Det här avsnittet tar upp vilka områden inom matematiken som lärarna arbetar med 
mest utomhus. Alla lärarna arbetar med den matematiska kompetensen, 
begreppsförmågan med eleverna utomhus eftersom lärarna anser att eleverna tar in 
begreppen bättre utomhus. Yvonne menar exempelvis att det blir mer konkret och 
säger: 

Om vi säger det att den som står före mig om jag står på andra plats om du står före 
mig så står du på första plats. Men om jag räknar 1,2,3,4 och 5, vad säger jag då före 2 
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och då säger jag 1. Det är ju helt tvärtom. De här begreppen får dom ju träna. (…) 
Hämta en pinne och ställa sig efter pinnens storlek. Hur många pinnar på en minut? 
(…) Då fick de uppdrag. Hämta tre pinnar, 2 stenar, 1 lång pinne och en kort pinne 
och alla begrepp som man körde. Och så körde vi lite olika. Vi brukar köra hemliga 
påsen också så får dom dra en lapp och göra uppdrag. Vi har kört den i trean också 
och då på engelska med ord som vi har gått i genom.  

 
Yvonne menar att det är lättare att arbeta mer konkret utomhus än inomhus och 
menar även att det finns större utrymme att använda sig av vid rörelser för eleverna. 
 
 
Alla lärarna arbetar mycket med arbetsområdet geometri genom att mäta, undersöka 
olika mönster, uppskatta tid och andra storheter. Alla lärarna arbetar även med någon 
form av taluppfattning och tals användningsområde, Martin och Yvonne arbetar 
mycket med tallinjer och Annica nämner att hon arbetar mycket med 
positionssystemet utomhus. Yvonne, Agneta och Ewa arbetar mycket med både 
mönster och sortering. Yvonne och Agneta förklarar att de arbetar med alla områden 
lika mycket ute och inget är lättare eller svårare att planera eller arbeta med utomhus. 
 

6.3 Sammanfattning 
Det som framkom som möjligheter av lärarna var bland annat att 
utomhusmatematiken kunde ses som ett komplement till inomhusmatematiken. 
Lärarna menade att utomhusmatematiken gav en variation för eleverna mot den 
”vanliga” undervisningen. Förutom de möjligheter som nämndes ovan tillägger 
lärarna att eleverna har mer utrymme att röra på sig i utomhusmiljön jämfört med i 
inomhusmiljön. När eleverna vistas utomhus så får de oftast arbeta mer med kroppen 
än vad de gör inomhus. Lärarna menar även att det blir mer konkret för eleverna 
utomhus och att en av lärarna menar att det är lättare att träna elevernas olika 
matematiska förmågor utomhus. 
 
De begränsningar som framkommer från lärarna är bland annat att det krävs mer 
planering för att vara ute än att vara inne. Detta beror på att läraren behöver både en 
plan a och b utomhus på grund av faktorer, som exempelvis vädret kan försvåra 
undervisningen. En annan begränsning är att vädret kan förändra humöret på 
eleverna genom att de blir kalla och blöta. Det krävs även att man behöver vara mer 
flexibel på grund av andra schemalagda aktiviteter för vissa elever kan vara lagd vid 
det tillfället. Sedan krävs det att lärarna är mer strikta utomhus eftersom eleverna kan 
tappa fokus på lektionsinnehållet och istället hitta roliga föremål på vägen istället som 
exempelvis pinnar eller en vattenpöl. 
 
De arbetsområden som lärarna arbetar mest med eller tycker är lättast att arbeta med i 
utomhusmatematik är alla matematiska områden. Lärarna arbetar mycket med de 
matematiska förmågorna främst begreppsförmågan. Eftersom lärarna anser att 
eleverna tar in begreppen tydligare utomhus.  
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Den skillnaden som lärarna upplevde mellan inomhus- och utomhusmatematik är att 
det är lättare att fånga fler elevers intresse utomhus. Detta beror på att det är ett större 
utrymme utomhus än inomhus för eleverna och de får då större utrymme att röra sig 
på. Förutom att det behövs ett tydligare ledarskap utomhus så krävs det även att 
läraren har mer planering för att utföra lektioner utomhus. Eftersom läraren behöver 
undersöka området innan för att se vad som finns där, finns det som behövs till 
undervisningen eller behövs något tas med. Men även att läraren kan vara flexibel 
eftersom det kan vara vädret som ställer till det för utförandet av lektionsinnehållet. 
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7 Diskussion 
Fägerstam och Grothérus (2018) samt Blom och Fägerstam (2013) menar att eleverna 
tycker utomhusmiljön är rolig samt att interaktion med andra blev bättre, detta 
antyder även lärarna i föreliggande studie. I föreliggande studie framkom det att 
lärarna ansåg att eleverna skulle få en variation från den dagliga verksamheten genom 
att variera mellan inomhus- och utomhusmatematik. Lärarna från Matteskolan menar 
att med variation mellan dessa två kontraster så får eleverna mer lustfyllt, konkret och 
även fångar upp fler elevers intressen. Jämfört med Fägerstams och Bloms (2013) 
studie menade eleverna att de uppskattade pauser från den dagliga verksamheten. 
Detta antyder att lärarna från föreliggande studie och eleverna från Blom och 
Fägerstams (2013) studie menade på eleverna uppskattade pauser från 
den ”traditionella” undervisningen. I föreliggande studie framkom det även att 
lärarna och eleverna får frisk luft ute och det framkom av eleverna i Fägerstam och 
Grothérus (2018) studie också. Eleverna i Fägerstam och Grothérus (2018) studie 
menade också att det blev lättare att koncentrera sig utomhus och att de fick bättre 
fokus i utomhusmiljön. I föreliggande studie menade lärarna att fler elever kunde följa 
med i undervisningen om de varierade undervisningen med både inomhus och 
utomhusmatematik. Tidigare forskning menade på att eleverna fick ökad 
koncentration utomhus. I kontrast menade föreliggande studie att eleverna lättare 
kunde tappa fokus på undervisningen med alla pinnar och andra naturföremål. 

 
I föreliggande studie var en av de begränsningar som kunde ställa till undervisningen, 
vädret. Detta påpekar även eleverna i Blom och Fägerstams (2013) studie, där eleverna 
upplevde att de kunde bli blöta och kalla. Lärarna i föreliggande studie menade att 
vädret kunde även försvåra planeringen och försämra elevernas humör. Fägerstam 
och Grothérus (2018) samt Blom och Fägerstam (2013) och även i föreliggande studie 
menar att lärarna behöver ha tydligare ledarroll men även en stark röst eftersom 
vädret kan försvåra kommunikationen med eleverna.  
 
De begränsningar som lärarna från Matteskolan nämnde var bland annat att de 
behövde vara mer flexibla även att de behövde planera mer inför 
utomhusmatematikundervisningen. Detta berodde på att lärarna behöver dels veta 
hur området de ska vara på ser ut dels vad området har för material som de kan 
använda sig av. En annan orsak att lärarna behövde vara mer flexibla var även att 
vädret kunde påverka utomhusundervisningen. Detta eftersom det exempelvis kunde 
vara för kallt utomhus för att hålla på med den planerade undervisningen. 
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8 Slutsats 
Studiens syfte har varit att undersöka lärares åsikter och upplevelser kring 
utomhusmatematik. Det studiens resultat och diskussion har visat är att studiens 
frågeställningar är besvarade. Dessa frågeställningar är: 

• Vad anser lärarna på Matteskolan att det finns för möjligheter respektive 
begränsningar med matematikundervisning utomhus? 

• Vilka arbetsområden inom matematik arbetar lärarna på Matteskolan främst 
med? 

 
I analysen framkom att lärarna från Matteskolan har flera möjligheter som de ser med 
utomhusmatematik men även några begränsningar. De möjligheter som framkommit 
har varit bland annat att elever kan få en mer naturlig chans att röra sig utomhus 
eftersom det är större utrymme där. De begränsningar som framkom var att vädret 
kunde försvåra planeringen och undervisningen utomhus. 
 
De arbetsområden som framkom att lärarna arbetade mest med på Matteskolan var alla 
områden. Lärarna menade även på att eleverna kunde träna den matematiska 
begreppsförmågan lättare i utomhusmiljö eftersom begreppen blev tydligare. 
 
En bieffekt av föreliggande studie var att istället för att undersöka hur ofta lärarna på 
Matteskolan arbetade med utomhusmatematik, så framkom det vilka årstider som 
lärarna arbetade mest under. Det var på våren och hösten som de flesta av lärarna 
arbetade mer med utomhusmatematik. 
 
Föreliggande studie kan hjälpa till att väcka nyfikna lärares intresse för 
utomhusmatematik. Studien ger även information vad för möjligheter och 
begränsningar som metoden för med sig och kan därför hjälpa lärare att bli mer 
förberedda för metoden. Studien var även tänkt att hjälpa nyblivna lärare att veta 
vilket arbetsområde som är lättast att börja med. Men detta framkom inte i 
föreliggande studie, däremot fick man veta att ifall man ska förklara begrepp så blir 
de tydligare i utomhusmiljö. 
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9 Förslag på vidare forskning 
För vidare forskning inom området utomhusmatematik kan intervjufrågorna 
utvecklas genom att lägga till ytterligare frågor. De nya frågorna kan vara: 

• Vad ser du för syfte med utomhusmatematik? Eller varför använder du 
dig av utomhusmatematik? 

• Anser du att du har tillräckligt mycket kompetens för att arbeta med 
utomhusmatematik eller saknas något? I sådana fall vad saknas? 

Detta för att få ännu mer förståelse för varför lärarna använder sig av 
utomhusmatematik, vad deras syfte med denna metod är och om de anser att de 
saknar kompetens för att arbeta med utomhusmatematik. 
 
För att få en bredare bild över området utomhusmatematik så kan lärare som inte 
väljer att arbeta med utomhusmatematik intervjuas. Detta för att ta reda på deras 
åsikter kring varför de väljer att inte arbeta med utomhusmatematik. Sedan kan 
undervisning i utomhusmatematik observeras för att undersöka hur olika lärare 
arbetar med metoden. Sedan kan även man jämföra hur utomhusmatematiken 
genomförs mot hur lärarna påstår sig använda metoden. För att sedan få ett tydligare 
resultat kan enkäter och intervjuer med elever om deras upplevelse av 
utomhusmatematik användas för att undersöka om eleverna verkligen tycker som 
lärarna påstår om utomhusmatematik. Avslutningsvis ifall studien ska bli mer 
kvantitativa, kan enkäter skickas till lärare i olika delar av Sverige med frågor om hur 
de arbetar med utomhusmatematik. Detta kan kartläggas för att undersöka vilka delar 
av Sverige som arbetar mest med utomhusmatematik, är det byar som har tillgång till 
mer natur eller skolor som är omringad av en stadsmiljö eller arbetar de lika mycket. 
 
Det som varit en svårighet för föreliggande studie har varit att finna relevant tidigare 
forskning. Tyvärr har inte forskning gjorts om årskurser som denna studie bygger på 
utan de flesta svenska studier har varit inriktad mot årskurserna 6–9 eller 
gymnasienivå, sedan har även studier gjorts om förskolan. Detta visar på att det 
behövs göras mer forskning kring detta område. Denna studies syfte har ändrats vid 
flera tillfällen från att undersöka flertalet lärares åsikter i en kommun till att 
undersöka lärares åsikter kring undervisning i utomhusmatematik mellan några få 
skolor. För att slutligen enbart undersöka lärares åsikter på en skola. Detta eftersom 
lärare och skolor varit en svår tillgång på grund av tidsbrist från båda parternas sidor.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 

0.      Arbetar du eller har du arbetat med matematik utomhus? 
(urvalsfråga) 
 
1.      Hur länge har du arbetat som lärare?  
2.      Vilket år blev du en färdigutbildad lärare och inom vilka 
årskurser har du behörighet i?  
3.       Har du arbetat på olika skolor? Någon skola som varit en 
”uteskola” eller fokuserat mycket på utomhuspedagogik?  
4.       Är du fortbildad i utomhuspedagogik? Om ja, vad innehöll 
den fortbildningen?  
6.      Vad ser du för möjligheter med matematik utomhus?  
7.      Vad ser du för svårigheter eller brister med att arbeta med 
matematik utomhus? 
8. Vilket område inom matematik arbetar du med mest 
utomhus? 
8a. Vad är skillnaden om du bedriver samma undervisning 
inomhus? 
9. Hur ofta arbeta du med utomhusmatematik på ett ungefär? 
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